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الخمٌس  63دٌسمبر  /كانون أول 5162
أعزائً األشخا ص مقدمً الرعاٌة لألطفال وأولٌاء األمور:
نود أن نشكر جمٌع األشخاص الذٌن أرسلوا أجاباتهم حول االستشارة المتعلقة بقبول الطالب الجدد فً المدرسة .وٌعتبر هذا األمر
فً غاٌة األهمٌة ألعضاء مجلس االدارة حٌث نرغب بمعرفة أرائكم .وفً حال لم تسنح لك الفرصة فٌمكنك القٌام بذلك قبل حلول
تارٌخ ٌ 62ناٌر  /كانون ثان.
ولقد علمت بوجود بعض االرتباك والمخاوف حول ما قد تعنٌه الفئة المقترحة بالنسبة لمستقبل المدرسة .ولذلك أود بدعوة أولٌاء
أمور األطفال لحضور اإلجتماع الذي سٌعقد فً شهر كانون ثان ٌ /ناٌر لمناقشة هذا األمر بالتفصٌل .وسنحدد تارٌخ هذا اإلجتماع
بعد عطلة الكرٌسماس (عٌد المٌالد المجٌد)
وأود أن أوضح نقطة واحدة اآلن وهً النقطة المتعلقة بمدى اندماج المدرسة حٌث ٌعتبر هذا األمر من األولوٌات الموجودة عند
مجلس ادارة المدرسة .ولقد تم تصمٌم هذه الفئات للمحافظة على مدى اندماج المدرسة .وتسمح الفئة الحالٌة فقط بحصول العائالت
التً ترتاد الكنائس فقط على مقاعد دراسٌة فً المدرسة وٌأخذ هذا األمر أولوٌة بالنسبة لألشقاء فً المدرسة .وتمنح الفئة المقترحة
حصول  % 04على األقل من العائالت التً ال ترتاد الكنائس على مقاعد دراسٌة (وٌشمل هذا األمر العائالت التً تتبع دٌانات
آخرى والعائالت غٌر المتدٌنة (أو التً ال تؤمن بأي دٌن)
ولتطبٌق هذا األمر على أرض الواقع فلقد عرضت مدرسة القدٌسة ماري  St Maryهذه السنة  01مقعداً دراسٌا ً شاغراً حٌث تم
تقدٌم  2مقاعد لألخوة األشقاء (من العائالت التً ترتاد أو ال ترتاد الكنٌسة) وعرضت  61مقعدا دراسٌا ً للعائالت التً ترتاد الكنٌسة
وعرضت  9مقاعد دراسة للعائالت الواقعة فً الفئة  3أي العائالت التً ال ترتاد الكنٌسة  .واذا زادت شعبٌة المدرسة فً المستقبل
فمن المحتمل عدم عرض مقاعد دراسٌة جدٌدة بموجب الفئات الحالٌة ضمن الفئة  3إذا استلمت المدرسة  01طلبا ً للحصول على
مقاعد دراسٌة بموجب الفئات  6إلى  .2ونقترح بموجب نظام الفئات الجدٌد بأن ٌتم عرض  65مقعد دراسً على األقل إلى العائالت
التً ال ترتاد الكنائس (بما فً ذلك األشقاء من العائالت التً ال ترتاد الكنائس) .وبصفتنا أعضاء مجلس اإلدارة فنحن نرغب بحماٌة
المقاعد الدراسٌة المعروضة على العائالت التً تتبع دٌانات آخرى أو العائالت غٌر المتدٌنة عن طرٌق خلق فئة المقاعد الدراسٌة
المفتوحة لتصبح هذه العائالت جزء من مدرستنا.
ٌحرص مجلس ادارة المدرسة على دمج العائالت التً ترتاد كنٌسة القدٌسة ماري ولكن لٌس على حساب الطبٌعة الشاملة للمدرسة
فنحن نحترم التنوع الثقافً لمجتمع مدرستنا ونرغب بالمحافظة علٌه.
إذا كان لدٌك أٌة أسئلة حول هذا الموضوع ،فٌرجى عدم التردد بطرح هذه األسئلة إلً أو إلى أحد أعضاء مجلس االدارة فً
المدرسة وٌسعدن ا مناقشة هذه األمور معك .ونسعى إلى ترجمة هذه الرسالة إلى اللغة العربٌة وسٌتم ارسالها إلى العائالت فً شهر
ٌناٌر  /كانون ثان .وٌرجى المالحظة بأننا ال زلنا نناقش اقتراحنا حول الفئات وسٌتم أخذ أراكم على محمل الجد حٌث سٌطلع علٌها
مجلس ادارة المدرسة عند اتخاذهم القرار حول تنفٌذها.
ونتمنى لكم افضل األمنٌات بمناسبة عٌد المٌالد المجٌد (الكرٌسماس) والعام المٌالدي الجدٌد
(التوقٌع)
جون وارد Jon Ward
رئٌس مجلس ادارة المدرسة

